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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. <NPET>1121/2007, adresată de J.T., de naționalitate germană, 
privind exploatarea unei poziții dominante pe piață de către Apple iPod în 
vederea distribuirii de iTunes și incompatibilitatea sistemelor independente 
de funcționare prin nedivulgarea specificațiilor iTunesDB

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Apple s-a folosit de poziția sa dominantă pe piață cu iPod pentru a 
promova programul iTunes. În acest scop, petiționarul susține că Apple a adăugat sistemului 
de software iTunesDB o serie de variabile ascunse care îl fac incompatibil cu sistemele de 
operare independente, realizând, astfel, o legătură inextricabilă între iPod și iTunes, care are 
drept rezultat dobândirea de către iTunes MusicStore a unei poziții dominante pe piață. Acesta 
susține că Apple folosește o strategie similară în ceea ce privește browser-ul de internet 
instalat pe iPhone. Petiționarul solicită luarea unor măsuri similare celor întreprinse împotriva 
Microsoft, susținând că Apple acționează împotriva intereselor consumatorilor și că, prin 
nedivulgarea specificațiilor iTunesDB, acesta împiedică dezvoltarea de programe alternative 
de sincronizare pentru sistemele de operare care nu sunt suportate de iTunes.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Petiția reclamă presupusul abuz de poziție dominantă a companiei Apple în legătură cu
iTunes, în special prin nedivulgarea specificațiilor interfeței legate de iTunesDB.

Comisia nu vede, în acest stadiu, necesitatea de a interveni din punct de vedere al regulilor în 
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materie de practici restrictive (antitrust).

Dacă nedivulgarea anumitor tipuri de informații (interoperabilitate) de către o întreprindere
reprezintă sau nu o încălcare a legislației europene antitrust depinde, printre altele, de poziția 
sa pe piață. Articolul 82 din Tratatul CE poate fi încălcat doar de către o întreprindere care 
deține o poziție dominantă. O poziție dominantă, astfel cum este definită de Curtea Europeană 
de Justiție, este o poziție de putere economică de care se bucură o întreprindere care îi dă 
puterea de a preveni menținerea unei concurențe eficiente pe piața relevantă, acordându-i 
puterea de a se comporta, într-o anumită măsură, independent față de concurenții, clienții și,
în cele din urmă, consumatorii săi. 

Spre deosebire de piața sistemelor de operare pentru PC-uri, piața (piețele) pentru descărcări 
de fișiere audio este (sunt) încă în curs de dezvoltare. Acestea continuă să crească odată cu 
apariția de noi playere și iubitorii de muzică par să aibă o paletă largă de opțiuni. Prin urmare,
se pare că în acest stadiu nicio întreprindere nu a obținut o poziție suficient de solidă care să îi 
confere poziție dominantă în sensul articolului 82 din Tratatul CE. 
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